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القال الول : 
 (للغه الثنائيه) ؟؟1 و 0ما هى حقيقة ال 

 هذه القيم تعب عن معن كلمة يوجد و ل يوجد - صح أم خطأ - أسود أم أبيض - و تعب عنها ف علوم 
 اللكترونيات بوجود جهد كهرب علىسلك ما أم ل يوجد ، بعن هناك سلك واحد ناس مثل و عليه فرق

  ، هذا السلك نسميه1جهد بالنسبه للرضى، فنقول هنا أن هذا السلك به فولت و يمل القيمه 
 اسلك بانب بعضهم نطلق عليهم (بايت) . 8فىاللكترونيات (بت) ، 

 بذه الطريقه يكن لموعهمن السلك متجاوره و منعزله عن0أما فىحالة عدم وجود به فولت فإنه يثل القيمه 
  وهذا يعب عنخمس أسلك الول به فولت و الثان ل يوجد به و10101بعضها البعض أن تثل قيمه مثل 

الثالث يوجد به و الرابع ل يوجد بو الامس يوجد به فولت .
 طيب فكر معى أخى ما هى إحتمالت هذه السلك أنتحمل قيم (بعن ما هو عدد الحتمالت الغي متكرره

الت يك أن تثلها هذه السلكالمسه ؟؟) 
5 ^ 2 و هو ما يعب عن 11111 إل 00000 إحتمال من 32سنجد أنا 

(أى إحتمال قيم السلك الواحد ^ عدد السلك = إحتمال القيم علىكل السلك)
 9 إل 0 قيم من 10مثال بسيط ، بالنظام العشرى الطبيعى الذى نعمل بجميعا (الرقم الواحد إحتماله أن يكون 

  أماكن فما هى عدد الرقام الت يكن أن تثل بذه الماكن المسه - على5) فمثل لو عندنا رقم مكونن 
 ) ، فعلالقانون99999 إل 00000 إحتمال) (من 100000 = 5^10حسبالقانون السابق ند أنا (

صحيح ....
 من هذا الثال السابق يتبي لنا طريقة حساب عدد القيمالت يكن أن يثلها مموعه من الماكن (السلك) ف أى

نظام عددى (ونن نتحدث هناعن النظام الثنائى) .

 بايت) 4 سلك (32 بايت) و 2 سلك (16 أسلك (بايت) و 8 : ما هو عدد القيم الت يكن تثيلهابتدريب
الجابه :

 إحتمال256 = 8 ^ 2 بت >>> 8
 إحتمال65536 = 16 ^ 2بت >>> 16
جيجا من وحدات الكمبيوتر)4 إحتمال (وهو ما يثل 4294967296 = 32 ^ 2 بت >>> 32



 باقى أن نذكر أن هذا النظام هو التبع ف جيعالجهزه اللكترونيه و الكمبيوتريه و اللت الاسبه الت يطلق
.Digital Divicesعليها (أجهزه رقميه) 



القال الثان :
ما هى حقيقة وحدات التخزين داخللكمبيوتر (السجلت و الذاكره) ؟

 وحدات التخزين فىالقيقه تعتب مموعه من السلك التجاوره مع بعضهم و منعزلي عن بعضهم ، معإمكانية أن
أنظر أخىالكري إل هذا الثال :-0 إل 1كل قيمه على أى سلك يكن تغييها من 

----------------------------------

  وهوData Cable موصل بكابل بيانات Hard Diskأنظرداخل جهازك ، ستجد أن الارد ديسك 
  ف أغلب الحيان ، هذه السلك هى السؤاله عن نقل البيانات التىتجدها أمامكBin 40 سلك 40مكونن 

على الشاشه الن من الارد ديسك إل العال عب مسارات اللوحه الم .

  من اللف ستجد عدةمسارات متوازيه و بانبMother Boardلو تسن لك النظر إل اللوحه الم 
 Processor وبي العال Ramبعضها تصل بي الذاكره 

  و هذا على حسب حجم الوحدهوتتلف وحدات1 أو 0تتفقجميع وحدات التخزين ف قدرتا على تثيل 
التخزين ف طبيعة هذه القدرهونناقش هذا سويا هنا،

------------------------

 0 :- تتكون من مموعاتنطقيه بانب بعضها يكن للمجموعه الواحده تثيل بت ( Registersالسجلت 
  وهو مركب من وحدات منطقيه اصغرFlip Flop) (فولت أو ل فولت) وتطلق على الموعه 1أو 

Logic Gates، ماذا تعن كلمة (طوالتغذيته يستطيعالحتفاظ بالقيم الت بداخله طوال تغذيته بالفولت 
 تعن أن أى مكون كهرب داخل أى جهاز يتاج لصدرأساسى للكهرباء وهذا ما يكنه من التمييزبالفولت) ؟؟

  حت لو ان القيمه الت تملها أطرافهVCC ، بعن أن السجل يكون موصلبهذا الصدر الساسى 1 أو 0بي 
 بدون التوغل ف تفاصيل - تتركب من مكوناتشبيهه   :-  Ram  وحدات الذاكره  و هذا0000000

 بالسجلت أو بكثفات و لا أنواع عده و لكنها هذه النواع الت تتاج إلىمصدر كهرب اساسى للحفاظ على
القيم داخلها كما هو الال بالسجلت .

 يكن تثيل البيانات عليها على هيئةسطوح قابله للمغنطه ، كل سطح   :-  Hard Disks  القراص الصلبه 



 مكون من مسارات ، كا مسار مكون من قطع ، كل قطع مكونن وحدات صغيه فأصغر ، أصغر وحده هى
 النقطه و هذه النقطه يكن تغيي خاصيتهاالغناطيسيه من (توجد مغنطه أم ل يوجد) و هذا ما يهمنا أنه يكن تثيل
 الوحداتالثنائيه بذه الطريقه ، و الديدر بالذكر هنا أن وحدات التخزين الت تعتمد على هذهالطريقه ل تتاج

 Powerلاذا إذن نوصلها بكابل طاقه طيب سؤال :إل مصدر كهرب للحفاظ على البيانات الت على سطوحها
Sourceعند تشغيلها ،الجابه : ل ننسى أخوتى العزاء أنه يوجد موتور كهرب بالداخل و أجزاءميكانيكيه  

 أخرى تتاج بطبيعتها إل الصدر الكهرب بالضافه إل الوحدات النطقيه والسجلت الت تنقل البيانات من و إل
 .Data Cablesكابل البيانات 

 نعودللمسجلت ثانيا و هى أهم وحده نتعامل معها ف السبلى ،تكون السجلتوصله ببعضها و بعض و تصل
 .Data Bus and Control Busمباشرا بالسار الرئيسى للبيانات و السار الرئيسى للتحكم 

  ، ....... هى من أهمكونات العال ،معظم السجلت تتوى - بالضافهAX , BXتعتب مسجلت العال 
 للتحكم بالبيانات من و إليها فمثل :-Bins - على بينات Flip Flopsإل وحدات تزين البياناتداخلها 

 للقراءهbin- تتوى على بن 
- تتوى علىب للكتابه

- تتوى على بن تصفيي ( جعل القيمه الت يملها صفر)
 )1- تتوى علىب ذياده ( ذيادة القيمه ال بداخلها بقدار 

 وهكذا ..... و تتيحبنات التحكم هذه للمعال التحكم بالبيانات الاصه بكل مسجل على حده ، و سنرى
هذهالمكانيه ف موضوع كيفية نقل البيانات داخل الكمبيوتر .

  با فيهم الذاكرهControl Binsالدير بالذكر هناأيضا ، أن أى وحدة تزين لا بنات تكم مشابه 
والسجلت و القرصات الصلبه و الرنه و .....



القال الثالث :
كيف يتم تناقل البيانات بي هذه الوحدات و بعضها البعض وبينها و بي العال ؟

 يوجد على اللوحه المثلث مسارات رئيسيه و ل يلوا منها جهاز كمبيوتر منذ أخترع الكمبيوتر إل
النوها :-

1 - Data Bus
 وهو السار الذى يتم نقل البياناتعليه و يتلف عرض هذا السار من معال إل الخر (أو بعن أصح وأدق - من
 جيل إلىآخر) ، الدير بالذكر هنا هو أن السار يتكون من عدة أسلك بانب بعضها البعض و هناتستخدم لنقل
 البيانات من و إل مكونات الكمبيوتر (العال - الذاكره - أجهزةالخراج و الدخال ) ، يكون كل من هذه

 الكونات موصل مباشرا بذا السار،عرض هذا السار دائما يتساوى مع عرض مسجلت العال و عرض
  بت16 بت و عرض الذاكره 16 بت ، كان عرض كل مسجل 16الذاكره(بعن أن الجهزه القديه 

 بت الذى ظهرقريبا)64 بت و 32 بت أيضا ، وبنفس الطريقه مع Data Bus 16وعرضمسار البيانات 

2 - Address Bus

 هذا السار مسؤول على حل قيمالعناوين و هو يثل (الورقه الت تكون بيدك عندما تذهب لتبحث عن بيت
الرجل الذىييده والدك و كتب لك العنوان بذه الورقه) 

 يتصل بذا السار العال (الذىيكتب العناوين) ووحدات التخزين القابله للعنونه (الذاكره و السجلت و
أجهزةالدخال و الخراج ) 

 الدير بالذكر هو أن عرض هذا السار يدد كميةالذاكره الت يكن ان يدعمها النظام ، فمثل ف العالات
  بت ، إذن عدد الحتمالت الت يكن أن تثل على هذا العدد و هو يعب عن20 كان عرض هذا السار 8086

  ميجا ذاكرهتدريب : ما هواقصى حجم ذاكره يكن أن1 = 20 ^ 2الماكنالت يكن عنونتها بإستخدامه = 
 بت؟؟؟32يدعمه جهازك الال إذا علمت أن عرض هذا السار 

3 - Control Bus



 وهو السار الت ترسل عليه إشارات التحكمالت تكلمنا عليها ف الزء الثان من هذا الدرس ،،، ويكون هذا
 السار متصل به كلمكونات الكمبيوتر و ذلك ليمكن التحكم بالبيانات من جانب العال ،،إذنكيف يكن نقل

البيانات ،،
-------------------------------

 ] :والت معناها "إنقل متوياتالكان بالذاكره العنونMOV AX,[1000لوإفترضنا ان العال ينفذ التعليمه 
AX داخل مقطع البيانات الال إل السجل 1000ب 

  ف التعليمه و عنوان القطع (راجعجزء العنونه ف دروس1000يقومالعال بساب العنوان القيقى من العنوان 
  وهو السجل السؤول عنAddress Registerالسبلى) و يقوم بوضع الناتج ف مسجل العناوين 

 العناوين ، ث يرسل العال إشارة قراءه من الذاكره، ستقوم دوائر البحث ف الذاكره بالبحث عن هذا العنوان
  ، فData Bus ومن ث تميل ما يتويه هذا الكان على مسار البيانات ARالسجل ف مسجل الذاكره 

  ومن ث تنتقل البيانات الت على مسارالداتاAXنفس الوقت يكونالعال قد أرسل رسالة كتابه ف السجل 
(والت خرجت من الذكره لتوها) إل السجل و بذا تكون التعليمه ت تنفيذها

وبذه الطريقه يتم نقل البيانات جيعها عب مكونات الكمبيوتر ، ونلخص هذا ف الطوات التيه :-

-تديد عنوان مكان البيانات الستخدمهفى التعليمه الاليه .1
 - تديد الكان الذى سيتم إرسال البيانات له و من ثفتح بن الكتابه به .2

 - تكون البيانات متاحه على مسار البيانات والت ستنتقلل الكون الفتوح لديه بن الكتابه حاليا.3
 يقوم العال بالتحكم ف مسار هذهالشارات و التحكم با و موازنة كل خطوه من الطوات السابقه

Syncronizationلينتجلك ما تعمل عليه الن 



القال الرابع:
- ما يتركب العال ؟؟
يتركبالعال من التى :-

---------------------------
- السجلت

- وحدة الساب و النطق
- السارات الختلفهبداخله و الت تدثنا عنها سابقا

- باقى الكونات الخرى ....

البيانات و أنواعها ،،،
 - كما لبدأن تعلم أخى/أخت الكري/الكريهأن كل ما هو مزن على وحدات التخزين الختلفه ف الاسبتكون

 و تكون فيما بينها مموعه من (البيانات والتعليمات)1 و 0مزنه على هيئة 
  تتوى علىexe تتوى على بيانات ، ملفات doc تتوى على بيانات ، ملفات ال txt- فمثل ، ملفات ال 

 تتوى علىتعليمات فقط و هكذاdllتعليمات و بيانات ، ملفات لل 
) exe , dll , ocx , com , bin- تتواجد التعليمات عادة ف اللفات التنفيذيه ومكتبات التشغيل (
- يكن التفريق بينالبيانات و التعليمات بإستخدام القائق التيه :-

+ اللفات التشغيليه تتوى على أكواد تعليمات معلومه لدىالعال و نظام العاله ككل .
 , ....) .ocx , dll , exe+ اللفات التشغيليه لا إمتدادات معروفه (

 لذيادة العرفهملحوظه :+ اللفات التنفيذيه لا تركيب معي ، كل البامج العاملهأمامك الن لا نفس التركيب ،
  ف موضوعXacker) ، يرجى قراءة دروس exe , comحول تركيب اللفاتالتنفيذيه من النواع (

صناعةاليوسات.
+ فيما عدا ذلك ، يعتبه نظام التشغيل بيانات .

  على الشاشه ومن ث ينتظر لن يضغط الستخدم على حرفمنhelloبرنامبسيط يقوم بطباعة رسالة مثال : -
" لينتهى البنامج ،Press Any Key To Exitلوحة الفاتيح "

-------- التحليل ---------
- هذا البنامج مكون من التعليمات التيه :



+ تضي لبدأ البنامج و ذلك بتحميل مسجللقطع بعنوان مقطع الكود للبنامج .
+ تعليمات الطباعه على الشاشه .

) .KeyBoard+ تعليمات إنتظار حرف من وحدة الدخال (لوحة الفاتيح 

- ويتوى على البيانات التيه :

" .Hello+ النص "
" Press Any Key To Exit+ النص "

-------- ناية التحليل ---------
- البياناتمكن أن تكون صور ، ألوان ، أصوات ، نصوص ، نصوص مشكله ، بيانات مبهمه ......

- يكن التفريق بي أنواع البيانات الختلفه (بالنسبه لنظام التشغيل) :-

+ إمتداد اللف نفسه الذى يتوى على البيانات .
+ تركيباللف نفسه الذى يتوى على البيانات .

+ أن تكون البيانات الت بداخل اللف لاصيغ مفهومه للبنامج الشغل لا و إل سيقوم بإضهار رسالةخطأ

للمذيد عن تركيب اللفات ، يرجى زيارة الواقع التيه :-

http://www.onicos.com/staff/iz/formats
http://whatis.techtarget.com/fileFormatA

http://myfileformats.com  /  

- ل يكن للبيانات أنيكون لا أهيه إل بوجود التعليمات (البامج الشغله) .
- ل يكن للبامج أنتكون لا فائده إل بتعاملها و معالتها للبيانات الختلفه .

 . Code Segment وجزء تعليمات Data Segment- أى برنامج يتكونن جزء بيانات 

CODE
Each program must consist from some code Instructions and some data 
blocks

http://forum.egypt.com/arforum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fmyfileformats.com%2F
http://forum.egypt.com/arforum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwhatis.techtarget.com%2FfileFormatA
http://forum.egypt.com/arforum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.onicos.com%2Fstaff%2Fiz%2Fformats


القال الامس :
الدرس الول : ما هي لغة السبلي

ماهي السبلي :-
-------------------

 Machine Languageف قدي الزمانأيام بدايات الكمبيوتر كانت برمة الكمبيوتر تتم بواسطة لغة الله 
 íأختصاراMLلغة الله هي اللغه الت تفهمها الله مباشرة دون الاجة ال تفسيوهي تزن بصورة ثنائبة )  

 [ تركيبة من الصفار والوحايد] ف الذاكرة على شكل تعليماتووسائط تأخذ كل واحد منها عادة مقدار
 بت=ا بايت ) وكان هذا النوع من البمة صعبجداí عندها طور البمون أول لغة برمة وهذه اللغه فكرتا8

 بسيطة جداí حيث أنه بدلن تكتب رموز الله يتم كتابة كلمات متصره تدل على نوع العمليه مثال (
MOV,ADD,CMP-ث ببنامج بسيط يتم تويل هذه الشفرة ال لغة الله بأستخدام تطيطواحد ( 

 ال-واحد أي أن كل سطر أو عبارة ف السبلي تول ال تعليمة واحدة مقابله فيلغة الله (مثال بدل كتابة
  ) يعرف البنامالذي يقوم بعملية التحويل بالسبلرmov al,5 يتم كتابة 011000000000101

Assemblerبأن هناك عدة أنواع منالسبلر كل نوع يتص بتقنية معينة وبعائلة معينه من العالات íعلما ، 
  والنتجة من شركة أنتلوهيIBM-PCونن هنا بصددتعلم البمة بالسبلي للمعالات البنية على تقنية 

 وهي تضم :X86 ويرمز لا أختصاراí 80×86العائلة 
  /80486 / 80386 بت و ( 16لعالات ال  ) 80286 / 80186 / 8088 / 8086( 

 32 ) لعالات ال 4=بنتنيوم80886 / 3=بنتنيوم80786 / 2=بنتنيوم80686 / 1=بنتنيوم80586
  بت البن بتقنية جديده كلياí لن يرغب بعرفة مسبقة64بت وسوف أتطرق ف دروس متقدمةال العال أتنيوم 

 لذاالعال الديد كذلك سوف أتطرق بأذن ال ال الكروس أسبلر وهي مموعة برامج خاصةمصممه للتحويل
من لغة أسبلي لعائلة معالات معينة ال عائله أخرى .

تعريفلغة السبلي
السبلي هي لغة برمة تتكون من سلسلة من التعليمات التتابعةكل تعليمة فيها تول ال تعليمة مقابلة بلغة الله .

تعريف السبلر :- 
-----------------

السبلر هو برنامج يقوم بتحويل التعليمات الكتوبةبلسبلي ال لغة الله .



لاذا أريد أستخدام السبلي :-
---------------------------------

 بتعلمك لغة السبلي فأنك تكشف النقابعن السرار الختفيه وراء الكمبيوتر وتصبح قادراí على الفهم تاماí كيف
 يعمللعال وكيف يعمل البنامج وبذلك تزيد خبتك كمبمج وبالطبع فأن السبلي أقوى مناللغات العالية

 الستوى ف التعامل مع العتاد وتعطيك مرونة عالية وقدرة وصول الىأشياء ل تكن تستطيع الوصول اليها من قبل
 ، كذلك هناك نوعيات من البامج ليكن البرمتها بالسبلي مثل الدرايفات(سواقات) الجهزه ، كذلك فأن

 السبلي يعطيط برامسريعة جداí ، وبالطبع فأن بناء برنامج متطور بالسبلي أشبه بفر حفرة بواسطةاللعقه
 فالبغم أنك تفر ال أنك أنتاجيتك قليله ولكن من البذ جداí برمة بعضالدوال و الحزاء من البامج بالسبلي

وبقية البنامج بواسطة لغة عالية الستوىمثل السي++ .



القال السادس :
الدرس الثان: كيان الاسوب الصلب :-

  وذاكرةMicroprocessor والعال Mother Boardيتألف الاسوب بشكل أساسي مناللوحة الم 
  وذاكرة الوصل العشوائي=الرامROM=Read-Only Memoryالقرأة-فقط 

RAM=Random-Access Memory ووحدة التغذية Power Supplyوالنافذ التوسعية  
Expansion Slots. ( كروت الشاشه والصوت و ما إل ذلك ) مثل فتحات توصيل الكروت 

العال : -
--------------

 يثل العال عقللاسوب وهي الوحدة السؤله عن القيام بأدارة الاسوب والقيام بالعمليات الرياضيةوالنطقية
 لنا العائلةالشهر والكثر أستخداماí بي الناس .X86ونن هنا كما أوضحت ندرس معالات أنتل من العائلة 

 :-Execution Unit And Bus Interface Unitوحدة التنفيذ ووحدة ملءمة المر 
----------------------------------------------------------

---------------------------------------
  ومهمتها تنفيذالتعليماتEU أختصاراExecution Unit íيتألفالعال من وحدتي ها وحدة التنفيذ 

  ومهمتها نقللبيانات والعطيات ال وحدةBIU أختصاراBus Interface Unit í،ووحدة ملءمة المر 
 Arithmetic And Logic Unitالتنفيذ . تتوي وحدة التنفيذ على وحدة الساب والنطق 

 íأختصاراALU ووحدة التحكم Control Unit íأختصارا CU.ومموعة من السجلت 

  ومسجلت القاطعBus Control Unitتتألف وحدة ملئمة المر من وحدة التحكم بالمر 
Segment Registers ورتل=كيو التعليمات Instruction Queueالرتل أو الكيو هو نوع)  

 üíمن أدارة الذاكرة تكون فيه العلومة الداخلة أولخارجة أولFIFO=First In First Out .( 

 وتقوم وحدة ملءمة المر بعملياتالتحكم بالمر ونقل العطيات بي كل من وحدة التنفيذ والذاكرة وأجهزة
الدخالوالخراج الارجية، كما تقوم مسجلت القاطع بعملية التحكم ف عنونة الذاكرة .

 تضع وحدة ملءمة المر تضع التعليمات ف رتلها الخصص لا ف وحدة التنفيذبعد أن تقوم بلبها من الذاكرة .
 يصص رتل التعليمات لوضع التعليمات فيه بعد جلبهامن الذاكرة بواسطة وحدة ملءمة المر ، ولذلك يوجد



 دائماí رتل من التعليمات جاهزهلتنفيذها من قبل وحدة التنفيذ . تعمل وحدة التنفيذ ووحدة ملءمة المر على
 التوازي (ف نفس الوقت) ، بينما تتقظ وحدة ملءمة المر بطوة نو المام، فعندما تقوموحدة التنفيذ بتنفيذ
 تعليمة ما ، تعمل وحدة ملءمة المر أما على جلب تعليمة منالذاكرة ووضعها ف رتل التعليمات لكي تنتظر
 دورها ف التنفيذ ، أو على جلب معطياتن الذاكرة أو أحد أجهزة الدخال أو الخراج . وخلفاí للطريقة

  فيوقتexecution التنفيذ fetchingالتسلسلية فيالعالة فأن هذه العملية تقق حدوث عمليت اللب 
واحد المر الذي يزيد بدورة من سرعة العال .

 :-ROM = Read-Only Memoryذاكرة القرأة-فقط 
----------------------------------------------------------

-----
  توي على ذاكرة فيها بيانات غي قابلة لعادةالكتابة عليها (أفتراضياIC- íوهيعبارة عن شرية دائرة متكاملة 

  الديثة يكن إعادة الكتابة عليها بطرقمختلفة ) ، تتوي هذه الذاكرة على برنامج الROMشرائح ال 
BIOS=Basic Input Output Systemأونظام الدخال والخراج الساسي، وليكن للمعال  

 القرأة من هذه الذاكرة مباشرة ولكنأول شئ يفعل العال عند تشغيله ف عملية الستنهاض هي تميل البيانات
 الوجودة فيالروم ونقلها ف الرام أو بالحرى ال القسم الخي من الرام ذا العنوان الكب . تتجلى فائدة ال

BIOS ف القيام بعملية الفحص الذات عند الستنهاض POST=Power On Self Testبالضافة  
 ال تميل برنامج ممل نظام التشغيل بالضافة ال توفي دوالومقاطعات قياسية ف ذاكرة الرام تستطيع أن
 تستخدمها البامج للرسم على الشاشة مثلíأو التعامل مع لوحة الفاتيح أو القرأة والكتابة من وال القرص

الصلب . 

 :-RAM = Random Access Memoryذاكرة الوصول العشوائي 
----------------------------------------------------------

---------------------
 هذهالذاكرة مهمة جداí حيث أن أي برنامج ليكن أن يعمل ال اذا حل ال هذه الذاكرةكذلك فهي تستخدم

 لفظ التغيات وحفظ برامج النظام الساسية ومنها جدوال القاطعاتوالقاطعات أنفسها والرويتنات
 الفرعية ...... ال وليتم أستخدام القرص الصلب لفظمثل هذه العلومات لن وقت الوصول فيه أبطأ بكثي

 من ذاكرة الرام (ولو أن القرصالصلب يستخدم ف توفي ذاكرة أفتراضية عن طريق القيام بعمليات مبادلة
للصفحات معذاكرة الرام) ، وبالطبع فأن هذه الذاكرة يكن الكتابة اليها أو القرأة منها عن طريقعنونتها .
فبأستخدام العنوان يكننا أن نصل ال مكان مدد ف الذاكرة لنعمل عليهكل عمليات التحرير الطلوبة .



 القدمه السابقه ستعتقد أنا كلم نظرىوغي مفيد و لكن لتعلم أخى أنه هو أساس لغة السبلى بل أساس
 الاسب ككل ولو أنكأردت أن تفهم حقيقة التعامل داخل الكمبيوتر وحلقة الوصل بي البامج والنظمه

 التىنعمل عليها من جهه و العتاد من جهه أخرى فعليك النتباه له و التأكد التام من أنكإستوعبته جيدا وفهمت
كل حرف به ،

تذكرونا بدعوة خي
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